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ความรูทั่วไปเก่ียวกับกรมศุลกากร 

ประวัติความเปนมา 

กิจการภาษี หรือการศุลกากร มีมาตั้งแตกอนสมัยสุโขทัยจากหลักฐาน ศิลาจารึกของ
พอขุนรามคําแหง เรียกวา "จกอบ" ในสมัยสุโขทัยมีการคาขายเปนปจจัย ในการสรางความ
มั่งคั่งของรัฐ การเก็บภาษีนี้ในชวง ระยะเวลาหนึ่งกรุงสุโขทัย ไดมีประกาศยกเวนแกผูมา
คาขายดัง หลักฐาน ที่ปรากฏในศิลาจารึกวา "เมืองสุโขทัยนี้ดีในน้ํามีปลาในนามีขาวพอเมือง 
บเอาจกอบในไพรลูทางเพื่อนจูงวัวไปคาข่ีมาไปขายใครจักใครคาชางคาใครจักใครคามาคา"
ตอมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา หนวยงานท่ีทําหนาที่ดานตรวจเก็บภาษีขาเขาขาออกเฉพาะ
เรียกวา พระคลังสินคา มีสถานที่สําหรับการภาษี เรียกวา ขนอน เก็บภาษีจากระวาง
บรรทุกสินคาและจาก สินคาในสมัยกรุงธนบุรีบานเมืองอยูในยุคสงครามการคาขายระหวาง 
ประเทศไมปรากฏหลักฐาน ในทางประวัติศาสตร 

เมื่อเขาสูยุครัตนโกสินทร ในรัชสมัยสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวมีการประมูลผูกขาด
การเรียกเก็บภาษีอากร เรียกวา "ระบบเจาภาษีนายอากร" สวนสถานที่เก็บภาษีเรียกวา 
"โรงภาษี" ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 4 การติดตอ คาขายกับตางประเทศมากข้ึน มีการทํา
สนธิสัญญาเบาริ่งที่เกี่ยวกับ ศุลกากร คือ ยกเลิกการเก็บคาธรรมเนียมปากเรือเปล่ียนมาเปน
เก็บ ภาษี สินคาขาเขา ที่เรียกวา "ภาษีรอยชักสาม" สวนสินคาขาออกใหเก็บตามที่ระบุใน
ทายสัญญา เปนชนิดไป มีการตั้งโรงภาษี เรียกวา ศุลกสถาน (Customs House) ข้ึนเปนที่
ทําการศุลกากร  

ยุคใหมของศุลกากรไทยเริ่มในป พ.ศ. 2417 เมื่อรัชกาลที่ 5 ทรง จัดตั้ง หอรัษฎากร
พิพัฒน เปนสํานักงานกลางใน การรวบรวมรายไดของแผนดิน งานศุลกากร ซึ่งทําหนาที่
จัดเก็บภาษีขาเขาขาออกเปนรายไดของรัฐ อยูในความควบคุมดูแลของหอรัษฎากรพิพัฒน 
คือการกอตั้งกรมศุลกากร งานศุลกากรไดเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วความเปล่ียน แปลง
ของบานเมืองและสถานการณของโลก ไดมีการ สรางอาคารท่ีทําการใหมใหเหมาะสม ข้ึน
แทนท่ีทําการศุลกากร ที่เรียกวาศุลกสถาน เดิมในป 2497 นั่นคือ สถานที่ตั้งกรมศุลกากร 
คลองเตย ในปจจุบันในชวงเวลาที่ผานมาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยมีการ
เจริญเติบโตอยางรวดเร็วโดยเฉพาะดานการคาระหวางประเทศซึ่งเดิม กรมศุลกากรมีภารกิจ
หลักคือจัดเก็บภาษีอากรจากของท่ีนําเขามาในและสงออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อนําไป
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พัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศและดูแลปองกัน ปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากรเพื่อใหการ
จัดเก็บภาษีอากรเปนไปตามเปาหมายและเกิดความ เปนธรรมแกผูประกอบการที่สุจริต  

ในปจจุบันกรมศุลกากร ไดรับบทบาทและหนาที่จากเดิมที่เนนการจัดเก็บภาษีอากร
จากของที่นําเขามาในและสงออกไป นอกราชอาณาจักรมาเปนการมุงเนนที่จะพัฒนาสงเสริม
ดานการคาระหวางประเทศและการสงออกของไทยที่มีศักยภาพ ในการแขงขันกับตลาด
การคาของโลกได ควบคูกันนั้นกรมศุลกากร ไดพัฒนาระบบงานการจัดองคกรการ นําระบบ
คอมพิวเตอร มาใชในการบริหารงาน ตลอดจนพัฒนา ประสิทธิภาพของขาราชการใหมีความ
สอดคลองกับความเจริญ กาวหนาทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากการพัฒนาระบบงาน
ตางๆแลว กรมศุลกากรไดปรับปรุงขยายหนวยงานตางๆ รองรับกับ ปริมาณงานที่เพิ่มข้ึน 
กรมศุลกากรไดจัดสรางอาคารท่ีทําการอีกหนึ่งหลัง เปนอาคารสํานักงานสูง 16 ชั้น เรียกวา 
อาคาร 120 ป กรมศุลกากร ทําพิธีเปดอาคารเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2539  
 
วิสัยทัศนกรมศุลกากร 

องคกรที่มุงมั่นใหบริการศุลกากรเปนเลิศเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนของเศรษฐกิจไทยและ
เชื่อมโยงการคาโลก 
 

พันธกิจกรมศุลกากร 
1. อํานวยความสะดวกทางการคาและสงเสริมระบบโลจิสติกสของประเทศ 
2. สงเสริมเศรษฐกิจของประเทศดวยมาตรการทางศุลกากรและขอมูลการคาระหวาง

ประเทศ 
3. ปกปองสังคมใหปลอดภัยดวยระบบควบคุมทางศุลกากร 
4. จัดเก็บภาษีอยางเปนธรรม โปรงใส และมีประสิทธิภาพ 

 
ยุทธศาสตรกรมศุลกากร 

1. พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออํานวย
ความสะดวกทางการคา 

เปาประสงค : เพื่อใหบริการศุลกากรมีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ใหทันตอการ
เปล่ียนแปลงการคาโลก 
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นโยบายเก่ียวกับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 
ของกรมศุลกากร 

กรมศุลกากรไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
เพื่อเปนมาตรฐานและเปนแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและบุคลากร
ทุกคนที่พึงยึดถือปฏิบัติควบคูกับกฎ และขอบังคับอื่นๆ ดังตอไปนี้ 

1.ดานความโปรงใส 
แนวปฏิบัติ 
(1) ดําเนินการเปดเผยขอมูลการดําเนินงานตามภารกิจของกรมศุลกากรอยางชัดเจน 

ถูกตอง และครบถวน เพื่อใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ  ได
โดยสะดวกและรวดเร็ว 

(2) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางอยางโปรงใสในทุกข้ันตอนตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 

(3) เปดโอกาสใหบุคคลภายนอกหรือผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็น รวมจัดทําแผนงาน รวมดําเนินการ และรวมติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของกรม
ศุลกากร 

(4) มีการจัดการเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ศุลกากรท่ีไม
โปรงใส หรือทุจริตตอหนาที่ราชการอยางเปนระบบ  และมีการลงโทษผูกระทําผิดอยางจริงจัง 

2. ดานความพรอมรับผิด 
แนวปฏิบัติ 
(1) ผูบริหารทุกระดับของกรมศุลกากรมีเจตจํานงแนวแนในการบริหารงานดวยความ

ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม และพรอมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาดในการบริหารงาน 
(2) บุคลากรทุกคนของกรมศุลกากรปฏิบัติงานตามหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 

ถูกตองตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ และพรอมรับผิ เมื่อเกิดความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 
 3. ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 แนวปฏิบัติ 
 (1) ผูบริหารทุกระดับของกรมศุลกากรตองไมมีพฤติกรรมท เขาขายการทุจริตในเชิง
นโยบาย การกําหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ  ตองไมเปนไปเพื่อการเอื้อผลประโยชน
ใหกับตนเอง พวกพองของตนหรือผูหนึ่งผูใด 
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ความผิดทางศุลกากร 
ความผิดและโทษตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 

 
ความผิดตามกฎหมายศุลกากรเปนความผิดทางอาญาสาขาหนึ่งซึ่งจะตองนํา

บทบัญญัติทั่วไปในภาค 1 แหงประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับดวย แตความผิดตาม
กฎหมายศุลกากรเปนความผิดท่ีเกิดจากขอหาม (MALA  PROHIBITA) ในความผิดบาง
มาตรา การกระทําความผิด  ไมตองมีเจตนาก็เปนความผิด เชน ความผิดตามมาตรา 27 และ
มาตรา 99 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 สวนความผิด   ตามมาตราอื่น ๆ 
คงเปนไปตามหลักท่ัวไปของความผิดทางอาญาคือตองมีเจตนาถึงจะเปนความผิด โดย
ความผิดตามกฎหมายศุลกากรสามารถแยกเปนหมวดหมูได ดังนี้ 
 
 1. ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร 
 ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร หมายถึง ความผิดท่ีเกิดจากการนําของเขามาใน
หรือนําออกไปนอกราชอาณาจักร โดยไมไดผานทางทา หรือที่ หรือสนามบินศุลกากรท่ี
กําหนดไวในกฎกระทรวงใหเปนทา หรือที่ หรือสนามบินที่นําเขา-สงออก หรือนําของเขามา
ตามชองทางท่ีกําหนด แตผูนําเขาไดนําของออกจากอารักขาของศุลกากรโดยไมไดย่ืนใบขน
สินคา ชําระคาภาษีอากร และผานการตรวจสอบจากเจาหนาที่ศุลกากรใหถูกตอง ในความผิด
ฐานลักลอบนี้ยังรวมถึงการยายถอนหรือชวยเหลือใหยายถอนของที่ยังมิไดเสียภาษี ของตอง
กํากัดหรือของตองหาม หรือของที่ยังมิไดผานศุลกากรโดยถูกตองจากเรือกําปน ทาเทียบเรือ 
คลังสินคา ที่มั่นคง โดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานศุลกากร และรวมถึงผูเกี่ยวของดวย
ประการใด ๆ ในการนําของที่ยังไมไดเสียภาษี ของตองกํากัด ของตองหามเขามาในหรือ
สงออกไปนอกราชอาณาจักรดวย การลักลอบนําของออกจาก คลังสินคา เขตประกอบการ
เสรี หรือเขตปลอดอากรก็เปนความผิดฐานนี้ดวย 

คําวา ลักลอบหนีศุลกากร ตามหลักฐานไดกําหนดใชในสมัยพระเจาบรมวงศเธอกรม
ขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา เปนอธิบดีกรมศุลกากร โดยไดตรากฎหมายเรียกวา พระราชบัญญัติ
ภายใน ร.ศ.111  มีบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรไววา “ ถาผูใดขืนไม
แวะ ดานภาษีหรือลักลอบเอาสิ่งของตองภาษีลวงเลยดานตําบลที่กลาวแลวไป เจาพนักงาน
ตรวจจับไดจะตองปรับไหมครึ่งหนึ่ง ไมเกินส่ีเทาราคาของที่ลักลอบหนีภาษี และส่ิงของที่
ลักลอบหนีภาษีทั้งเรือและลอเกวียน หรือภาชนะที่จะพาสิ่งของหนีภาษีโดยประโยคพยายาม 
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แนวขอสอบ คอมพิวเตอร ชุดที่ 2  
 
1.ถาพิมพงานดวย Microsoft Word แลวเรียกขอมูลผาน Web Browser มาดู ในขณะท่ีเรียก
ขอมูลมาดูนั้น เราเรียก Microsoft Word วาทําหนาที่ในสวนที่เปน 
 ก. Background Mode  ข. Front Mode  
 ค.  Back Mode  ง. Dual Mode 
 ตอบ  ก.   
 Foreground Mode  คือ  งานที่คอมพิวเตอรกําลังทําอยูในหนาตางที่กําลังใชงาน  (Active 
Window)  ในกรณีที่คอมพิวเตอรนั้นสามารถทําไดหลายโปรแกรมหรือหลาย ๆ  หนาตาง
พรอมกัน(Multitasking)  สําหรับ  Background Mode  คือ  หนาตางพื้นหลังที่เรายังไมไดใช
งานในขณะนั้นซึ่งจะซอนอยูหลังหนาตางที่กําลังใชงาน  (Foreground) 
 
2.โปรแกรมฝงตัว หรอื Resident Program เปนโปรแกรมซึ่งเมื่อติดตัง้แลวจะอยูในสวนของ 
 ก. Hard Disk  ข. Diskette  
 ค. Operating System  ง. Memory 
 ตอบ  ง.   
 โปรแกรมประเภทฝงตัว  (Resident Program)  เปนโปรแกรมที่ถูกออก–แบบใหคงอยู
ในหนวยความจํา  (Memory)  ซึ่งสามารถเขาถึงโดยสุมไดตลอดเวลา  เพื่อใหผูใชสามารถ
นํามาใชงานไดอยางรวดเร็ว  ถึงแมวาจะมีโปรแกรมประเภทอื่นอยูในหนวยความจําก็ตาม
ตัวอยางเชน  SideKick  (SK), Lotus Metro, Print Spooler Program  เปนตน 
 
3.ขอใดไมใชหนาที่ของระบบปฏบิัตกิาร  
 ก. I/O Management  ข. Memory Management  
 ค. Processor Management  ง. ไมมีขอใดผิด 
 ตอบ ค.   
 หนาที่ของระบบปฏบิัตกิารมีดังนี้  คือ 
 1.  การจัดการในสวนของการติดตอกับอุปกรณอินพตุและเอาทพุต  (I/O 
Management) 
 2.  การจัดการในหนวยความจําของคอมพิวเตอร(Memory Management) 
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 3.  ความสามารถในการรับคําส่ังเขาไปปฏิบัติการ  (Command Processing)  ซึ่ง
เปรียบเสมือนแมบานที่ควบคุมการทํางานของระบบคอมพวิเตอร 
 
4.คอมพวิเตอรที่สง Web Pages ใหกับผูใชงานตามที่ผูใชรองขอ เรียกวา 
 ก. Web Link  ข. Web Server  
 ค. Web Client  ง. Web Services 
 ตอบ  ข.  
 เครื่องบริการเว็บ  (Web Server)  คือ  โปรแกรมท่ีรับการรองขอ  (Request)  สําหรับ
สารสนเทศที่เปนไปตามกฎเกณฑในการสงไฮเปอรเท็กซ  (Hypertext)  ใน  WWW  เครื่อง
บริการจะประมวลผลการรองขอเหลานี้และสงเอกสารไปใหตามท่ีรองขอ 
 
5.ขอใดถูกตองเกี่ยวกับ Internet 
 ก. E – book เปนบริการหลักบริการหนึ่งของ Internet  
 ข. เปนเครือขายในระดับ MAN 
 ค. รัฐบาลแตละประเทศเปนเจาของเครือขาย Internet ของประเทศนั้น ๆ 
 ง. บุคคลทั่วไปใชงาน Internet ผาน Internet Service Provider 
 ตอบ ง.  
 ตัวเลือกท่ี  ก. – ค.  ผิด  เนื่องจากเครือขายอินเตอรเน็ตเปนเครือขายระดับ  WAN  โดย
มีWWW (World Wide Web)  เปนบริการหลักบริการหนึ่งของ  Internet  นอกจากนี้ระบบ
อินเตอรเน็ตทั้งหมดจะถูกควบคุมดูแลโดยสมาคมอินเตอรเน็ตนานาชาติ  (Internet Societies 
: ISOC) 
 
6.WYSIWYG (What You See Is What You Get) เปนข้ันตอนใดในการใชโปรแกรม
ประมวลผลคํา 
 ก. Text Entry  ข. Editing  
 ค. Print Formatting  ง. Printing 
 ตอบ ค.  
 
 



 

 

หนา 10กรมศุลกากร ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ  ........ 

7.การจัดกระดาษใหหางจากขอบกระดาษดานซายมือและขวามือวาเปนเทาใด เปนขั้นตอนใด
ในการใชโปรแกรมประมวลผลคํา 
 ก. Text Entry  ข. Editing  
 ค. Print Formatting  ง. Printing 
 ตอบ ค.  
 
8.โปรแกรมซึ่งชวยใหเราสามารถหาคําพองไดพรอมกับความหมายยอของแตละคํา เรียกวา 

ก. Thesaurus  ข. Mail Merge  
ค. Spelling Checker  ง. Outliner 

 ตอบ  ก.   
 Thesaurus  คือ  โปรแกรมท่ีชวยใหเราสามารถหาคําพองไดพรอมกับความหมายยอ
ของแตละคํา  นอกจากนี้ยังสามารถตรวจประโยคที่เขียนผิดจากหลักไวยากรณและขัดเกลาใน
เรื่องคําศัพทที่ใชไดอีกดวย 
 
9.การสรางแฟมจดหมาย 1 ฉบับ และสรางแฟมฐานขอมูลลูกคาซึ่งมีลูกคาหลาย ๆ คน 
โปรแกรมจะทําการพิมพจดหมายโดยการนํารายชื่อลูกคาและรายละเอียดอยางอื่นของลูกคา
มาผนวกกับแฟมจดหมาย ผลที่ไดจะไดจดหมายใหลูกคาของบริษัททั้งหมดโดยไมตอง
เสียเวลาการพิมพจดหมายใหลูกคาแตละรายการเปนการทํางานของโปรแกรมในขอใด
ตอไปนี ้
 ก. Thesaurus  ข. Mail Merge  
 ค. Spelling Checker  ง. Outliner 
 ตอบ ข.   
 โปรแกรมประมวลผลคํา  (Word Processing)  มีความสามารถพิเศษในการทํางานดาน  
Mail  Merge  ซึ่งหมายถึง  การสรางแฟมจดหมาย  1  ฉบับ  และสรางแฟมฐานขอมูลของ
ลูกคาเพื่อพิมพจดหมายใหลูกคาของบริษัททั้งหมด  ทําใหไมตองเสียเวลาจัดพิมพจดหมายให
ลูกคาแตละราย 
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